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بالغ صحفي
الحمى القالعية :الوضعية الحالية
في إطار اليقظة الصحية لمرض الحمى القالعية على الصعيد الوطني ،أسفرت التحريات
السريرية والمخبرية التي أجريت يوم  7يناير  9102على أبقار مشتبه بإصابتها بهذا المرض
وذلك بضيعة بدوار أوالد سيدي شنّان بالجماعة القروية كريفات بإقليم الفقيه بن صالح،
بإصابتها بهذا المرض.
و فور ذلك ،وتفاديا الحتمال انتشار هذا المرض ،تم اتخاذ التدابير الصحية الالزمة لمكافحته
بالضيعة المصابة من طرف المصلحة البيطرية اإلقليمية بالفقيه بن صالح بتعاون مع السلطات
المحلية ،وفقا ً للقوانين الجاري بها العمل.
وتتمثل هذه التدابير في:
 إتالف جميع االبقار واالغنام بالضيعة المصابة؛
 تنظيف وتطهير الضيعة المصابة وخاصة المباني والمعدات؛
 إلزام األشخاص الذين يدخلون ويغادرون الضيعة باحترام تدابير السالمة البيولوجية؛
 تلقيح األبقار المتواجدة حول البؤرة؛
 االغالق المؤقت الماكن تجمع االبقار واالغنام بمحيط الضيعة المعنية؛
 إجراء بحث ميداني لمعرفة مصدر وتتبع مسار األبقار المصابة بالمرض؛
 القيام بتقصي ميداني بالمنطقة حول الحالة الصحية؛
 تعزيز المراقبة الصحية للقطيع على الصعيد الوطني.
و تجدر االشارة الى أنه منذ سنة  ،9102ومن أجل حماية القطيع الوطني ،يقوم المكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وبكيفية منتظمة بحمالت سنوية لتلقيح األبقار ضد مرض
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الحمى القالعية ،مما ساهم في تعزيز مناعة قطيع األبقار .باإلضافة ،وبفضل االستراتيجية
المعتمدة لمحاربة هذا المرض ،تتوفر بالدنا على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القالعية معتمد
من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (.) OIE
باإلضافة إلى ذلك وابتداء من يناير  ،9102تم إطالق حملة تلقيح تذكيرية لمجموع القطيع
الوطني لألبقار ضد هذا المرض تهدف إلى تعزيز مناعته.
ويعتبر مرض الحمى القالعية مرضا فيروسيا يصيب الماشية وال ينتقل إلى اإلنسان؛ وهو جد
مع ٍد بالنسبة للحيوانات وخاصة األبقار .كما أن الفيروس المسبب للمرض ينتقل عبر الهواء أو
االتصال بين الحيوانات.
ويخبر المكتب الرأي العام الوطني بأنه يتتبع عن قرب الحالة الصحية لهذا المرض وأنه جميع
اإلجراءات الالزمة تم اتخاذها لحماية القطيع الوطني.

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية ،تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات أنشئت بموجب القانون رقم  ،10-92خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب
الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
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